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Historien bag
en gravsten
Johan Mackeprang Böge døde i 1994 og blev begravet i
Gentofte. I 2015 fik man øje på hans gravsten, brugt
som kystsikring i Gilleleje. Mackeprang var løjtnant i
den danske hær, da Danmark blev besat. Han ville
ikke tjene i hæren under besættelsen og blev i stedet
aktiv i modstandsbevægelsen. I Ødis fik han kontakt
med Otto Westergaard, der var læge i Ødis. Lægens
hus fungerede som såkaldt ”safehouse” for Johan
Mackeprang Böge og andre, der skulle skjules. Under
sine ophold i Ødis forelskede Johan Mackeprang Böge Foto: Søren
sig i præstens datter, Grethe Oksbjerg, som han senere
Rasmussen
blev gift med. Det var sønnen af Otto Westergaard,
Peder Westergaard og broderen til Grete Oksbjerg,
Harald Oksbjerg, der tog initiativ til, at stenen skulle på gravstedet i Ødis, hvor bl.a. Otto Westergaard ligger, for at man stadig skal mindes Johan
Mackeprang Böges heltemodige virke for Danmark. Johan Mackeprang Böge blev efter krigen tildelt ordenen Most Excellent Order of the British
Empire for sin tjeneste for SOE og hjælp til britiske agenter. Det er derfor, der står M.B.E. på gravstenen. Gentofte Kommune sørgede for, at
stenen blev hentet af Danske Stenhuggerier og transporteret til deres afdeling i Haderslev, hvor den blev sat i stand og derefter transporteret til
Ødis. Søndag den 29. november kom stenen på plads på Ødis Kirkegård, og der blev holdt en højtidelighed, hvor bl.a. hæren deltog.
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De ikke‐integrerbare
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Det har været diskuteret gennem generationer, og statsminister
efter statsminister har sagt, at der bør gøres noget for at integrere
de mennesker, som man nu om dage kalder migranter.
Først nu har TV2 vovet sig ind i nogle moskeer for at afsløre,
hvad der foregår der. Et godt initiativ, for TV2 afslører et parallelt
samfund, hvor imamer i moskeen siger et og noget helt andet til
oﬀentligheden.
Vi respekterer danske love, siger nogle imamer til tv, men i
moskeen prædiker de helt anderledes. Her lyder det, at vi er ikke
danskere, og menigheden skal følge de muslimske love, som står
over de danske.
Nogle unge har forsøgt at frigøre sig fra de strenge muslimske
regler, og de må bryde med familie og venner og søge tilflugt i
beskyttede centre.
Så længe nogle imamers magt er så stor, er det ikke muligt at
integrere mange muslimer i det danske samfund. Så det er en
næsten håbløs opgave, danske statsministre har sat sig for.
Integration kan kun lykkes gennem uddannelse og deltagelse i
det danske arbejdsmarked, men det kræver længere tid, og vi må
altså leve med parallelsamfund i nogle generationer endnu.
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Ny kulturchef vender hjem til Kolding
Koldings nye kulturchef Lisbet
Holten Lambert kommer med
mange års ledererfaring fra Fre‐
dericia Kommune og Danmarks
største kulturinstitution, Dan‐
marks Radio.
Lisbet Holten Lambert er født og
opvokset i Kolding, og selv om
hun nu bor i Nyborg, bliver det
som at komme hjem, når hun
sætter sig i spidsen for kulturen i
Kolding.
’Jeg har fulgt Kolding tæt, siden
jeg flyttede herfra i ungdoms‐
årene, og det har været fantastisk
at følge den udvikling og for‐
vandling, som byen har under‐
gået. Gennem en stor, langsigtet
tænkning er det lykkedes at ska‐
be en spændende kulturby, og
det glæder jeg mig som et barn til
at blive en del af’, fortæller Lisbet
Holten Lambert, og fortsætter:
’Jeg er af den overbevisning, at et
mangfoldigt kulturliv skaber fæl‐
leskab og identitet, og så er jeg

stikker til TV2.
By‐ og udviklingsdirektør Tho‐
mas Boe glæder sig over at få en
kapacitet som Lisbet Holten
Lambert med på holdet, og
lægger især vægt på hendes
brede og solide ledererfaring.
’Med Lisbet Holten Lambert får
vi en kulturchef, der har stor
strategisk indsigt, er vant til at
lede kreative ildsjæle og kan
skabe synergier og udvikling på
Lisbet Holten Lambert
tværs af organisationer. Hun
meget inspireret af, hvordan vi
kommer med et værdifuldt blik
skaber fremtidens velfærds‐
for tværgående samarbejder og
samfund i samspillet mellem
partnerskaber, som i mine øjne er
politikere, borgere og erhvervs‐
helt så afgørende for at videreud‐
liv. Byudvikling og kultur er i
vikle kulturen i Kolding kommu‐
den sammenhæng en spændende ne’, siger Thomas Boe.
arena, som rummer de allerbed‐ Lisbet Holten Lambert tiltræder
ste muligheder’.
som kulturchef den 1. april og
Lisbeth Holten Lambert har i fire afløser Nicolai Dupont Heide‐
år haft forskellige chefstillinger i mann på posten, som 1. januar
Fredericia Kommune og i perio‐ blev kultur‐ og fritidschef i
den 1983‐2012 været ansat i Dan‐ Sønderborg Kommune.
marks Radio med en enkelt af‐
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God
buffet
til din
næste fest
Tlf. 74 65 92 06

Kun

9950

medfølger!
Rejecocktail
eller Alt
Forret, 3 x steg,
tarteletter med høns i Salatbar og
asparges eller *dampet kartofler.
kold
laks
med Dessert kun 10,00
hummerdressing, rejer,
asparges og kaviar.
3 X STEG: Mør glaseret oksesteg,
kryddermarineret kalkunbryst og
helstegt svinekølle.
Salatbar med 6 slags salat og grønt,
hjemmelavet kartoffelsalat og
flødeporrekartofler. Æbletærte med
cremefraiche eller islagkage.

Sælges kun i hele á 8 pers.
* Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert.
Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste
antal 12 pers.

LEVERES GRATIS OVERALT

Blot De leverer emballagen tilbage inden 5
dage. Kontant betaling ved levering, og husk
dep. for emballagen kr. 350,00

WWW.GODBUFFET.DK
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Er der en nedre
grænse ?
LÆSERBREVE
Året startede med, at socialdemokraternes
Christian Haugk forlangte, at der skulle
udarbejdes spareforslag for 39 millioner kr.
Penge, som ingen ved om Kolding Kommune
skal spare, men hvor forslagene kunne skabe
usikkerhed og panik blandt personale og bor‐
gere.
Meget kynisk kan man selvfølgelig godt se, at
det kunne gavne socialdemokraterne med
uro og ballade. Men hvad med de berørte
mennesker?
Selvfølgelig
afviste
det
ansvarlige flertal socialdemokraterne.
Så fulgte sagen om sygedagpenge. Der var
ingen grænse for, hvad socialdemokraterne
ville stille syge borgere i udsigt. Uden at have
den ringeste viden om det var muligt.
Det er klart, der er billige point i
samvittighedsløst at sige til syge mennesker,
at de bare skal have deres penge. Så angribe
os andre for, at have de værste bagtanker. Det
gjorde social‐demokraterne så.
Men det ansvarlige og etisk rigtige er jo at
sige, borgerne skal have deres penge, hvis vi
MÅ udbetale dem. Det skal undersøges. Det
blev så resultatet, uanset socialdemokraternes
mange påstande.
Næste sag var udbud af renholdelsen af
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midtbyen. Her angreb og tilsvinede
socialdemokraterne igen deres politiske
modstandere. Venstre, Konservative og
Dansk Folkeparti ville kende de juridiske
og økonomiske konsekvenser, inden vi
annullere udbuddet. Det ville socialde‐
mokraterne ikke, de ville bare kaste om

sig med grundløse beskyldninger – inden
de vidste, hvad vi ville stemme.
Nu gælder det så Outlet‐centret.
Hovedløst foreslår socialdemokraterne en
løsning, de ikke har undersøgt om kan
lade sig gøre, og hvor mange millioner,
det i givet fald vil koste.

Man tænker uvilkårligt, om der ikke er
nogen nedre grænse?
Søren Rasmussen
Viceborgmester
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding
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Flertal for at udvide Dalby Skole

Venstre, Dansk Folkeparti og Det
konservative Folkeparti i Kolding
Byråd giver hinanden håndslag på
at sikre i udvidelse af Dalby Skole.
Flere flytter til Dalby, og en god
skole med god undervisning
lokker flere børn til. Det skal
Byrådet tage konsekvensen af og
sætte gang i opsætningen af en
pavillon hur‐
tigst muligt,
mener de tre
partier.
Næstfor‐
mand i Børne
‐ og uddan‐
nelsesudval‐ Kristina Jørgensen
get, Kristina
Jørgensen, Dansk Folkeparti, siger:
‐ Jeg har besøgt skolen, og der er
ingen tvivl om behovet. Det er jo
helt naturligt, at i takt med, vi
udvikler og sælger byggegrunde i
Dalby, så må skolen også udvides.
Vi tager sagen op på førstkom‐
mende udvalgsmøde.

Venstre‐
medlem af
udvalget,
Merete
Due
Paarup,
udtaler: ‐
Vi
skal
Merete Due Paarup
være flek‐
sible, ruske op i tingende og ikke
sidde og vente. Vi kan se, der er
en
positiv
konsekvens
af
tilflytning og en god skole, så nu
skal der handles. Vi skal ikke til at
tænke i mursten og regne og vente
på budget‐forhandlinger. Vi skal
handle og få det klaret.
‐ Dalby er et
vækstom‐
råde og det
vil det også
være i frem‐
tiden. Vi har
sørget
for Knud Erik Langhoff
bybus, god
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skole
og
børnepasning
i
området. Nu skal vi sikre, at
skolen fortsat kan følge med og
fortsætte sin solide udvikling.
Her er det at opsætte en pavillon

en god og hurtig løsning, siger
Knud Erik Langhoﬀ, medlem af
Børne‐ og uddannelsesudvalget
for Det konservative Folkeparti.
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Gratis foredrag om demens
Kolding Kommune inviterer til
foredrag om demens, i ”Den rød sal”
i Midtgården. Alle der ønsker mere
kendskab til demenssygdomme og
hverdagslivet for den berørte familie
og deres pårørende, er meget vel‐
komne.
Formanden for seniorudvalget, Sø‐
ren Rasmussen, siger: ‐ Som kommu‐
ne har vi et særligt ansvar over for
demente og deres pårørende. De er i
en meget vanskelig situation, og der
er hele tiden behov for kvalificeret
hjælp og støtte.
‐ Det tager vi meget alvorligt, men
der er også et behov for oplysninger
og information. Derfor arrangere vi
løbende møder m.v.
Tirsdag den 15. marts 2016 er temaet
”Den svære adfærd”. Her vil psyko‐
log Anna Aamand, ældrepsyko‐
logisk klinik i Ebeltoft, fortælle om
metoder og ideer til forståelse af de
ændringer, man oplever hos den, der
udvikler demenssygdom hos den
enkelte.
Tirsdag den 12. april 2016 gælder det
”Demenssygdomme”. Her vil geron‐
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topsykiatrisk
læge
Rolf
Bang Olsen
tegne
et
billede af de
forskellige
demenssyg‐
domme
og
den behand‐
ling, der er
mulig.
Desuden ori‐
Søren Rasmussen
enteres
om
sidste nyt inden for sygdommene.
‐ En vigtig del af princippet bag
oplysningsmøderne er, at det er gra‐
tis at deltage og man skal ikke melde
til. Men kan bare møde op. De men‐
nesker, der har sygdommen inde på
livet, har nok, at tænke på, så det
skal bare være enkelt og ligetil.
‐ Og man kan regne med, at vi
fortsætter med en ny række
oplysningsmøder til efteråret, for det
er en stadig forpligtelse med god
information, siger Søren Rasmussen.
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1949: De sidste tyske krigsflygtninge forlader
Danmark
Af Poul Dedenroth‐Schou
Fhv. museumsdirektør
15. februar 1949 – De sidste
tyske flygtninge forlader
Danmark
2. verdenskrig efterlod et stort
antal flygtninge i Danmark, de
såkaldte allierede flygtninge og
de tyske.
De allierede flygtninge var
mænd, kvinder og børn fra 18
forskellige nationer, der var
strandet her, enten fordi de var
tyske krigsfanger, eller fordi de
var kommet vandrende hertil
ad landevejen.
Røde Kors fik overdraget arbej‐
det med forplejning og registre‐
ring af de allierede flygtninge.
De blev anbragt i lejre ‐ i bad‐
mintonhallen og i barakkerne
ved Marielundsvej.

Tyske civile på flugt fra krigen ad landevejen

KOLDING SENIOR
Så snart det kunne lade sig
gøre, blev de sendt tilbage til
deres hjemlande. Dog var der
en del baltiske flygtninge, der
ikke ønskede at komme tilbage
til Sovjetunionen. Man forsøgte
at skaﬀe immigrations‐tilladel‐
ser til andre lande for de, der
ønskede det, og den resterende
del blev danske statsborgere.
4. februar 1945 udsendte Adolf
Hitler ordre om, at ʺde folke‐
fæller, som forbigående førtes
tilbage fra de østlige dele af
riget, skal anbringes i Danmark
ud over Tyskland selvʺ.
Efter at russerne havde passe‐
ret Oder‐Neisselinjen, kom
170.000 tyske flygtninge i
februar‐marts til Danmark, i
april‐maj kom endnu 100.000.
De fleste kom med skib til
København og blev derefter
fordelt ud over landet.
De, der kom til Kolding, blev
midlertidigt indlogeret i
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Kolding Gymnasiums festsal,
på Alhambra og på Højsko‐
lehjemmet.
I maj 1945 var der ved kapitu‐
lationen ca. 5.000 tyske flygt‐
ninge i Kolding, og de blev i
løbet af sommeren 1945 samlet i
de tyske soldaterbarakker.
Fra dette tidspunkt tog det
civile luftværn sig af flygt‐
ningene.
Flygtningeadministrationen
med fhv. minister Johannes
Kjærbøl som leder besluttede,
at de tyske flygtninge, der ho‐
vedsagelig bestod af kvinder,
børn og ældre mennesker,
skulle – modsat de allierede
flygtninge – afsondres fra det
danske folk.
Derfor blev der sat pigtråd om
lejrene, og de bevogtedes af CB‐
betjente.
Inden for lejrenes område måtte
de selv styre deres anliggender
efter aftale med lejrlederen.

De lavede selv mad af de råva‐
rer, der blev dem tildelt, de
organiserede en nødtørftig
undervisning for børnene, og
de foranstaltede forskellige
former for kulturelle aftener for
at live lidt op på den triste
dagligdag.
De første tyske flygtninge
sendtes tilbage til Tyskland i
november 1946.
Tvedvejlejren i Kolding blev
gennemgangslejr for alle tyske
flygtninge i Danmark.
De skulle opholde sig her et par
dage, inden de i et antal på ca.
800 ad gangen sendtes sydpå
med tog fra en til formålet
opstillet perron ved Kolding
Sydbaners spor ved Agtrupvej.
Når flygtningene nåede til
Tyskland, blev de anbragt i
store lejre dér, indtil det var
muligt at skaﬀe dem et op‐
holdssted i det krigshærgede
Tyskland. Først 15. februar 1949

forlod de sidste tyske flygtnin‐
ge Kolding og Danmark.
Danskerne var glade for at
slippe af med dem, og det var
for tyskerne længe at vente på
at komme hjem, men på denne
måde skete tilbagerejsen til
Tyskland under ordnede
forhold for ca. 250.000
mennesker.
Andre ca. 55.000 flygtninge
blev mere eller mindre illegalt
transporteret sydpå sammen
med de tyske soldater, der var
tilbageholdt efter kapitulati‐
onen, bl.a. for at uskadeliggøre
miner.
Når disse tyske soldater var
færdige med deres arbejde, blev
de sendt direkte til Tyskland,
deres slægtninge kunne også
komme med, og de havde over‐
raskende mange slægtninge!
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Lokalhistorie på DVD

Jernbanegade under besættelsen (32
min.)
PR Centret har produceret en ræk‐
ke lokalhistoriske DVD’er, som kan købes
ved henvendelse på tlf. 75 50 25 55 eller e‐ Kolding Miniby (33 m in.)
mail 75502555@mail.dk
Kolding i 1930’erne (39 m in.)
Befrielsen i maj 1945 (21 m in.)
Kolding‐Egtved Jernbane (28 m in.)

INVITATION

Historien om Kolding Banegård (50
min.)

Historien om Kolding Folkeblad (45 m in.)

Kolding Havn ( 1 tim e )

I frihed bag pigtråd (25 m in.)

Kirker i Kolding (1 tim e )

Indvielse af Brugerstyret aktivitetshus Basagerhus
fredag den 11. marts fra kl. 12.00‐13.00
Det tidligere ”værested Basagerhus” er nu blevet et
brugerstyret hus efter Kolding Kommunes vedtæg‐
ter.
Det vil vi gerne fejre og indvie sammen med jer.
Formand for seniorudvalget Søren Rasmussen
klipper snoren til indvielsen.
Kolding Kommune er vært ved et glas og lidt til
ganen.
Med venlig hilsen
Brugerrådet Basagerhus
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Herbert von
Hörensagen

... mener, at vi burde have en
miljøskat for københavnere,
som hver dag udleder dobbelt
så megen forurening som det
det danske landbrug. Det
fremgår af en sarkastisk artikel
i dagbladet Børsen.
535.000 hovedstadsindbyg‐
gere producerer dagligt 107 ton
aﬀøring og cirka 800 ton urin,
hvilket er dobbelt så meget pr.
kvm. som landbruget.

oBliv

gratis
abonnent
Send en mail til
75502555@mail.dk
og vi sætter dig på listen, så
du får besked, når en ny
KOLDING SENIOR er på

nettet.
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Noget om fobier
Fobier er aktuelle, da tv har haft
mange udsendelser om emnet. Her er
nogle eksempler på, hvad man kan
være bange for.
Ablutofobi
Fobi ‐ angst for at vaske sig eller at
bade
Acarofobi
Fobi ‐ angst for kløe eller det
insekt, der forårsagede kløe
Acerofobi
Fobi ‐ angst for surhed
Achluofobi
Fobi ‐ angst for mørke
Acousticofobi
Fobi ‐ angst for larm
Aeroacrofobi
Fobi ‐ angst for åbne høje pladser
Aerofobi
Fobi ‐ angst for træk, indånde luft
eller luftbårne giftige stoﬀer
Aeronausifobi
Fobi ‐ angst for kaste op på grund
af svimmelhed

AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE
Brugerstyrede
aktiviteter på
plejecentre:

Olivenhaven
Munkevænget 10
6000 Kolding
Tlf. 79 32 79 79

Kløverhøj

Kløvervej 44
6000 Kolding
Tlf. 76 34 74 44

Munkensdam
Tøndervej 102
6000 Kolding
Tlf. 76 32 56 00

Toftegården

Brugerstyrede
aktivitetshuse:
Centrum
Vestergade 3
6051 Almind

Lokalcenter Hejls gl.
Skole
Hejls Landevej 20
6094 Hejls

Paletten
Norgesvej 6
6000 Kolding
Seniorhuset
Skolevej 10
6070 Christiansfeld

Aktivitetshuset Bjert
Vesterløkke 10
6091 Sdr. Bjert

Stepping Midtpunkt
Nørre Allé 1, Stepping
6070 Christiansfeld

Lindely
Lindegade 2
6580 Vamdrup
Tlf. 52 92 84 34

Svinget
Hechtsvej 5
6052 Viuf

Lokalcenter Taps
Ødisvej 22, Taps
6070 Christiansfeld

Hovedgaden 28
6064 Jordrup
Tlf. 75 55 60 44

Lærkebo
Sjølund Gade 28
6093 Sjølund

Vonsildhave

Midtgården
Nicolaiplads 10
6000 Kolding

Catolhavegyden 19
6000 Kolding
Tlf. 76 30 82 70

V. Nebel
6040 Egtved

Oasen
Bavnehøj 177

Toften
Kirkely 24
6000 Kolding
Tlf. 75 56 82 19
Aktivitetscentret
Basagerhus
Nr. Bjertvej 89
26 24 55 25
Aktivitetscentret
Storegade 2
6640 Lunderskov
Tlf. 75 585457
40587457

